
MPERIA® A-serien T63 skrivare med FlexWipe™-applikator
Det säkraste, enklaste och mest effektiva systemet för pallmärk-

ning (patentsökt) för din produktion.

+   Oöverträffat säker tack vare vår tekniska lösning där endast 
lågt moment från stegmotor behövs för appliceringen, inget 
behov av ett dyrt och otympligt skyddsstängsel.

+  Märker upp till tre sidor av pallen.
+   Enkelt, verktygsfritt byte av förslitningsdelar som skrivhuvud 

och drivvals; delarna bytes på mindre än en minut.
+  Kräver mindre än 1 m² golvyta för hela märkningssystemet.
+  Hög kapacitet på 5 pallar per minut vid dubbelsidig märk-

ning och kontroll av streckkod.
+  Fungerar i produktionsklimat,     

+40 °C ner till -28 °C. +  Med vårt EL XL stativ så kan även dubbelstaplade 
pallar märkas.

+  Extra tillpressning av etiketten via borstar monterade 
på vakumplattan.

+  Intuitiv pekskärm med enkel operatörs meny samt 
fjärrfunktion för snabb support.

+  Integrerad kodvalidering via kamera på baksidan av 
applikatorplattan.

+   Märkning enligt GS1-standard.

Vi visar mer än gärna upp vår palletiketterare för dig. 
Vänligen kontakta oss!

Pallmärkning som den säkraste delen 
av din produktion
Skriva och applicera etiketter på flera sidor samt validera dem - alla arbetssteg 
i en innovativ, helautomatisk märkningsenhet (patentsökt). 

KONTAKT 

https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.com/product/viajet-l-series/
https://matthewsmarking.se/kontakta-oss/


Specifikationer MPERIA® A-serien T63 skrivare med FlexWipe™-applikator

KONTAKT

Printer teknologi Termotransfer eller Direkttermo

Etikettformat (BxL) 80 x 20 mm till 178 x 240 mm

Max skrivbredd / max etikettbredd max. 162 mm/max. 180 mm

Upplösning 300 dpi

Max skrivhastighet 200 mm/sekund

Typsnitt / streckkoder / 2D koder
Truetype Unicode/EAN-13, EAN-8, CODE128, GS1-128, GS1-

Databar (+ Exp, Limit, Stack, Stack Omni, Exp Stack), Interleaved 
2 of 5, Pharmacode, UPCA/Datamatrix, PDF-417, QR Code

Dimension skrivare, LxBxH 440 x 360 x 485 mm

Ytterdiameter etikettrulle (Max) 300 mm

Innerdiameter etikettrulle 76 mm

Rullning etikettrulle Utåtrullad, etiketten är på utsidan rullen

Ytterdiameter färgbandsrulle (Max) max. 85 mm

Innerdiameter färgbandsrulle 25 mm

Rullning färgbandsrulle Ink in, färgen är på insidan rullen

Kommunikation Ethernet/LAN

Arbetstemperatur / luftfuktighet +5 °C till +40 °C (ner till -28 °C, förutsatt att märkaren är påslagen 
hela tiden) / 20 till 85%, icke kondenserande

Matning / förbrukning 110/240 VAC, 50/60 Hz / Idle: 30-50 W, Max: 400 W

Tryckluft / förbrukning 6 Bar, ren och torr tryckluft / förbrukning 1–3 liter/etikett
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